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     Wstęp i rys historyczny 

     Enigma (wym. enigma, pl. zagadka) – niemiecka przenośna, elektromechaniczna 
maszyna szyfrująca oparta na zasadzie obracających się wirników, opracowana 
przez Artura Scherbiusa, a następnie produkowana przez wytwórnię Scherbius & 
Ritter. Artur Scherbius nie był pierwszym, który skonstruował maszynę szyfrującą 
opartą na wirnikach, ale jako jedyny ze swoją Enigmą osiągnął sukces 
wprowadzając ją najpierw na rynek cywilny, a później do instytucji państwowych. 

      Enigma była używana komercyjnie od lat 20. XX wieku, a później została 
zaadaptowana przez instytucje państwowe wielu krajów. Podczas II wojny 
światowej maszyna ta była wykorzystywana głównie przez siły zbrojne oraz inne 
służby państwowe i wywiadowcze Niemiec a także innych państw. Po raz 
pierwszy szyfrogramy zakodowane przy pomocy Enigmy udało się rozszyfrować 
polskim kryptologom w roku 1932. Działania Polaków, głównie Mariana 
Rejewskiego, Jerzego Różyckiego i Henryka Zygalskiego, pozwoliły na dalsze 
prace nad dekodowaniem szyfrów stale unowocześnianych maszyn Enigma. 
Najczęściej odszyfrowywanymi wiadomościami były przekazy zaszyfrowane 
Enigmą w wersji Wehrmachtu (Wehrmacht Enigma). Brytyjski wywiad wojskowy 
oznaczył Enigmę kryptonimem ULTRA. Nazwa ta powstała ze względu na 
najwyższy stopień utajnienia faktu złamania szyfru Enigmy, wyższy niż 
najtajniejszy (ang. Most Secret), czyli Ultra tajny. 



 

      Zanim Enigma osiągnęła swą ostateczną formę zbudowano wiele odmian i modeli tej 

maszyny. Najwcześniejsze Enigmy, które pojawiły się na początku lat 20. XX wieku 

były maszynami przeznaczonymi na rynek cywilny. W połowie lat 20. zaczęły ich 

używać także niemieckie siły zbrojne wprowadzając całą gamę różnego rodzaju 

usprawnień zwiększających bezpieczeństwo przekazywanych meldunków. 

Dodatkowo wiele innych państw zaadaptowało Enigmę do swoich własnych potrzeb, 

lub wykorzystało podobną zasadę działania we własnych maszynach szyfrujących  

.  

Ekspozycja siedmiu wybranych typów Enigmy wraz z oprzyrządowaniem na wystawie w 

amerykańskim Narodowym Muzeum Kryptografii. Od lewej: 1) Handlowa (cywilna) Enigma; 2) 

Enigma T; 3) Enigma G (używana przez wywiad i kontrwywiad niemiecki); 4) Nieznany typ 

Enigmy; 5) Enigma Luftwaffe; 6) Enigma sił lądowych; 7) Enigma M4 Kriegsmarine.  



Handlowa wersja Enigmy 

 23 lutego 1918 roku niemiecki inżynier Artur Scherbius złożył wniosek o przyznanie patentu na 

wirnikową maszynę szyfrującą, oraz założył wraz z Richardem Ritterem firmę Scherbius & Ritter, 

której celem była produkcja tego urządzenia. Obaj przedstawili projekt maszyny zarówno 

niemieckiej Kriegsmarine jak i Ministerstwu Spraw Zagranicznych, ale nie zyskali zainteresowania 

żadnej z tych instytucji. Następnie przekazali prawa patentowe firmie Gewerkschaft Securitas, z 

której 9 lipca 1923 powstało Chiffriermaschinen Aktien-Gesellschaft (Maszyny szyfrujące Spółka 

akcyjna) w której Scherbius i Ritter zostali członkami zarządu.   

W Chiffriermaschinen AG rozpoczęto produkcję i reklamowanie wirnikowej maszyny szyfrującej 

– Enigma model A – wystawiając ją na kongresie Powszechnego Związku Pocztowego w roku 

1923 i 1924. Pierwszy model był dość duży 65×45×35 cm i ciężki około 50 kg, głównie ze 

względu na zintegrowaną maszynę do pisania. Druga wersja model B miała bardzo podobną 

konstrukcję. Chociaż noszące tę samą nazwę Enigma, oba modele A i B maszyny różniły się od 

późniejszych wersji, nie tylko wymiarami i masą, ale także sposobem kodowania, ponieważ nie 

posiadały walca odwracającego. Walec odwracający – wymyślony przez kolegę Scherbiusa 

Williego Korna – został wprowadzony po raz pierwszy w maszynie Enigma C w 1926 roku. 

Element ten stał się kluczowym w konstrukcji maszyn Enigma. Wersja C była mniejsza i w 

odróżnieniu od poprzedników nadawała się do przenoszenia. Zrezygnowano w niej ze 

zintegrowanej maszyny do pisania, wprowadzając w zamian panel z literami podświetlanymi 

żarówkami. Dla odróżnienia od pierwszych odmian A i B, Enigmę C nazywano czasem 

świecącą Enigmą. Enigma C była używana dość krótko, gdyż już w 1927 roku zastąpiono ją 

maszyną Enigma D, która poza Niemcami była wykorzystywana również w Szwecji, Holandii, 

Anglii, Japonii, Włoszech, Hiszpanii, Stanach Zjednoczonych i Polsce. 



Wojskowa wersja Enigmy 

      Kriegsmarine jako pierwsza w Niemczech przyjęła na wyposażenie 
maszyny Enigma oznaczone jako Funkschlüssel C (Koder radiowy C), 
którą wprowadzono do produkcji w 1925 a do służby w 1926. Klawiatura 
maszyny i panel z lampkami zawierały 29 liter – A-Z, Ä, Ö i Ü – które były 
umieszczone alfabetycznie, a nie tak jak na standardowej klawiaturze 
niemieckiej QWERTZU. Od 15 lipca 1928, niemiecka Reichswehra 
wprowadziła do służby własną wersję Enigmy oznaczoną jako Enigma G, 
która w lipcu 1930 została zmodyfikowana do wersji Enigma I. Enigma I jest 
również nazywana jako Enigma Wehrmachtu lub Enigma Służb i była ona 
intensywnie używana także przez inne niemieckie organizacje wojskowe i 
rządowe (takie jak kolej niemiecka), zarówno przed jak i w czasie II wojny 
światowej. Główną różnicą między handlową wersją Enigmy i Enigmą I było 
dodanie łącznicy kablowej do zamiany liter parami co zwiększało 
bezpieczeństwo szyfru maszyny. Inną różnicą było zastosowanie 
nieruchomego walca odwracającego, i przeniesienie wcięć zębatki 
obracającej wirniki z obudowy wirnika na pierścień alfabetyczny.  



       

 

     W czasie wojny maszyny szyfrujące były stale udoskonalane w celu 
zapewnienia bezpieczniejszego przesyłania informacji.   

     Ocenia się, że powstało około 100 tysięcy maszyn Enigma; większość tych 
które ocalały po II wojnie światowej została sprzedana do państw 
rozwijających się, jako urządzenia wciąż zapewniające wystarczający 
poziom bezpieczeństwa transmisji. Utrzymanie w tajemnicy umiejętności 
odszyfrowywania Enigmy umożliwiło wywiadowi brytyjskiemu i innym 
wywiadom państw zachodnich dostęp do kodowanych informacji, w tym 
poczty dyplomatycznej, państw, które nadal używały Enigmę.  



Opis działania ENIGMY 

Enigma składała się z: 

 3 wirników 

 walca wstępnego 

 walca odwracającego 

 łącznicy kablowej 

 



Wirniki 

1. Karbowany pierścień 

2. Znacznik styku litery A 

3. Pierścień obwodowy z 

alfabetem 

4. Styki i okablowanie (5, 6) 

7. Pierścień dociskający 

8. Tulejka dla ośki 

9. Pierścień nastawczy 

10. Zębatka napędowa 



Wirniki 



Walec wstępny 

 Połączony z 

łącznicą kablową i 

lampkami, a z 

drugiej strony z 

wirnikami 

 Nie przestawiał liter 



Walec odwracający 

 Łączenie parami 

liter 

 Symetryczny 

 Łączył styki 

ostatniego wirnika i 

zawracał sygnał 



Łącznica kablowa 

 Połączenia zmieniane 

były ręcznie 

 Można było zmienić 

do 13 par liter 

 Znacznie bardziej 

komplikowała szyfr 

niż dodatkowy wirnik 
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 Z MINI otrzymaliśmy IQMM 

 Złożoność naszej Enigmy :  

 obrót wirników   = 63 = 216 

 łącznica   = 
6!

6−6 !∗3!∗23
 = 15 

 zmiana wirników = 3! = 6 

  

 razem:    19 440  

 

 

 

  



Złożoność Enigmy 

 obrót wirników:  263 = 17576 

 wybór 3 z 5 wirników i kolejność: 
5!

2!
= 60 

 łącznica (10 par) : 
26!

6!21010!
 

 

 Wynik??  

 JEST NA TABLICY 



Procedury używania 

Enigmy 



Klucze 



Zawartość klucza: 

 Kolejność wirników 

 Początkowa pozycja wirników 

 Ustawienie łącznicy kablowej 

 Ustawienie wirników  

 



Przykładowy klucz 



Błędy w procedurach 

 Nadawanie indywidualnego klucza wiadomości 

bez szyfrowania 

 Stosowanie klucza złożonego z tych samych liter 

 Stosowanie wyrazów z języka niemieckiego 

 Używanie liter będących kloejnymi w alfabecie, 

lub obok siebie na klawiaturze 

 Stosowanie w wielu wiadomościach tego 

samego klucza 



Skróty i wytyczne 

 Pomijanie spacji 

 Używanie liter (lub ich ciągów) jako 

znaków interpunkcyjnych 

 Zamiana niektórych znaków lub ciągów 

znaków 

 



Wkład Polaków w łamanie 

kodu Enigmy 



Początki 

 Pierwsze próby złamania szyfru odbyły się 

już latach dwudziestych, niestety bez 

rezultatu 

 Używano wtedy metod lingwistycznych, a 

nie matematycznych 

 Głównym problemem był niespotykany 

wtedy rodzaj szyfrowania 



Przełom 

 W 1929 na Uniwersytecie Poznańskim 

zorganizowany kurs kryptologii dla 

najzdolniejszych studentów 

 Na ten kurs zostali skierowani  Marian 

Rejewski, Jerzy Różycki i Henryk Zygalski 

 W 1932 stali się oni pracownikami Biura 

Szyfrów Sztabu Głównego Wojska 

Polskiego, i zaczęli prace nad Enigmą 

 



Od lewej: Jerzy Różycki, Marian Rejewski, Henryk Zygalski 



Maszyny i metody opracowane 

przez Polaków 

 Cyklometr 

 Bomba kryptologiczna 

 Płachty Zygalskiego 

 



Cyklometr 



Bomba kryptologiczna 



Płachty Zygalskiego 



Bezcenny dar 
     Wykorzystując opisane techniki polscy kryptolodzy do 1938 odczytywali 

około 75% przechwyconych niemieckich transmisji radiowych 
zaszyfrowanych za pomocą maszyny Enigma. Trzymane to było w ścisłej 
tajemnicy i nikt nie dowiedział się o ich sukcesach.  

     W 1938 Niemcy wprowadzili do Enigmy dodatkowe dwa bębny, zatem 
niemiecki szyfrant mógł teraz w maszynie Enigma wybierać trzy bębny 
z pięciu. Podniosło to poziom trudności łamania kodu ponad możliwości 
finansowe polskiego wywiadu wojskowego. 

     W lipcu 1939, przy nieuchronnej inwazji Niemiec na Polskę, kryptolodzy 
zdecydowali się podzielić swoimi wynikami nad złamaniem szyfru Enigmy 
z kryptologami francuskimi i brytyjskimi. Na spotkaniu w Lasach Kabackich 
w pobliżu Pyr niedaleko Warszawy wszystko zostało wyjawione ku 
najwyższemu zaskoczeniu Francuzów i Brytyjczyków. Polska grupa 
kryptograficzna przekazała im działające kopie niemieckiej maszyny 
Enigma oraz ujawniła szczegóły działania cyklometrów, bomb 
kryptologicznych i płacht Zygalskiego.  

     Tuż przed niemiecką inwazją trzej polscy kryptolodzy uciekli przez 
Rumunię  i w końcu dołączyli do Gustave'a Bertranda i jego francuskiej 
grupy w  we Francji, niedaleko Paryża. 

 
 



Bomba Turinga 
     W 1940 roku wybitny matematyk Alan 

Turing zaprojektował bombę 
kryptoanalityczną, atakującą inne 
słabości szyfru Enigmy. Dotarła ona do 
ośrodka w Bletchley Park 14 marca, lecz 
nie była dostatecznie szybka. Jej 
ulepszona wersja o nazwie Agnus Dei 
dotarła 8 sierpnia. 

     Dzięki pracy kryptologów polskich, a 
później także brytyjskich z Blechley 
Park, oraz dzięki przechwyconym w 
międzyczasie egzemplarzom Enigmy, 
pod koniec wojny praktycznie cała 
korespondencja szyfrowana przy jej 
pomocy była odczytywana przez 
aliantów. Średnio na dekryptaż 
niemieckiego meldunku wystarczał 
jeden do dwóch dni.  



Ciekawostki 

 Po wojnie Enigmy były na sprzedaż 

 http://enigmaco.de/enigma/enigma_pl.html 

 Enigma w filmach 

  Na stronie Bletchley Parku 

można kupić do składania 

Enigmę oraz elektroniczną 

replikę maszyny 

 

http://enigmaco.de/enigma/enigma_pl.html
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Wirniki: I III IV   

Pozycja startowa: KDC 

Łączniki: (CS) (EL) (OZ)    

Dziękujemy za uwagę 


